III OGÓLNOPOLSKI
DZIEŃ GEOGRAFA 2015
Instytut Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku organizuje w dniach 23 i 24 kwietnia br.
inicjatywę o nazwie Dzień Geografa w Słupsku, na którą zaprasza wszystkich zainteresowanych dyscypliną geograficzną,
zwłaszcza nauczycieli wraz z uczniami.
Celem tych obchodów jest popularyzacja i uświadomienie społeczeństwu roli i znaczenia geografii jako nauki teoretycznej
i aplikacyjnej oraz przedmiotu edukacji na wszystkich szczeblach szkolnictwa.
Edycja 2015 przebiega pod hasłem Mapa – wizerunek świata. Rok 2015 jest Międzynarodowym Rokiem Mapy. Hasło
Dnia Geografa ma odzwierciedlać bogactwo informacji geograficznej, ale także niedocenienia tej informacji geograficznej jako
źródła danych do współczesnych opracowań i analiz na gruncie nauk geograficznych. Z drugiej strony geografia i mapy pełniły
zawsze ważną funkcję ideologiczną, nie przekazywały rzeczywistego obrazu świata, ale obraz, który chciano utrwalić w ludzkiej
świadomości, a więc dokładnie wizerunek.

PROGRAM
23 kwietnia (czwartek)
Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Bohaterów Westerplatte 64, aula
12.00 – 12.30

UROCZYSTE OTWARCIE WYSTAWY I POWITANIE PRZEZ:
dr hab., prof. nadzw. Romana Drozda, rektora Akademii Pomorskiej
dr hab., prof. nadzw. Andrzeja Icha, dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
dr hab., prof. nadzw. Adama Wojciechowskiego, dyrektora Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych
EKSPOZYCJA PREZENTUJĄCA WIZERUNEK REGIONU SŁUPSKIEGO NA MAPACH:
 Działalność naukowa Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych w Słupsku
 Dawne plany miasta Słupska dziedzictwem kultury regionu
 Szwajcaria kaszubska jako region w kartografii
 Nieznane mapy pierwszego zdjęcia topograficznego regionu słupskiego z lat 1836-1837

17.30 – 18.30

94. Spotkanie Klubu Obieżyświata, nt. Rumunia – gdzie nogi poniosą
Marcin Odżygóźdź, Jacek Pasamonik, relacja z podróży absolwentów kierunku geografia
ul. Słowiańska 8, aula Instytutu Neofilologii

24 kwietnia (piątek)
Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku, ul. Koszalińska 9

10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.00

SESJE POPULARNONAUKOWE:
Świat na mapach dawnych prof. dr hab. Adam Wojciechowski
Czy mapom można ufać? dr Krzysztof Strzelecki
Quiz geograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych grup dwuosobowych dr Marek Majewski
ORAZ PRZEZ CAŁY DZIEŃ
 Rajd pieszy na orientację pod kierunkiem dr Moniki Niskiej oraz mgr Łukasza Marszałka
 Wystawa popularnonaukowa prezentująca wizerunek regionu słupskiego na mapach
pod kierunkiem dr Krzysztofa Strzeleckiego
 Wystawa globusów z kolekcji dr hab., prof. nadzw. Iwony Jażewicz,
pod opieką mgr Joanny Gadziszewskiej
 Pokaz map zagranicznych wydawnictw kartograficznych pod kierunkiem
dr Krzysztofa Parzycha

